
ভ ােট ভগুেবন ভা ারা
মাবাইেল কথা বলা ও ব ি গত গািড় িনব েনর খরচ বাড়েব
কাশ : ১৩ জনু ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

চিলত িনয়মা যায়ী বছের আড়াই লাখ টাকার বিশ আয় হেল একজন ব ি েক আয়কর িদেত হয়। এর
কম আয় করেল আয়কর িদেত হয় না। িক  পেথর িভখাির থেক কািটপিত পয  সবাইেক একই হাের
ভ াট (মলূ  সংেযাজন কর) িদেত হয়।

নতনু আইেনর আওতায় আগামী বােজেট একিদেক ভ ােটর পিরিধ ব াপক হাের িব তৃ করা হে , তমিন
িনত ব বহায িকছু পেণ র ভ াটহার বাড়ােনা হে । এেত বাড়েত পাের ওইসব পেণ র দাম। যা ভা ােক
ভাগােব।

পুরেনা ভ াট আইেন এলিপ গ াস, ড়ঁা ধ, ড়ঁা মসলা, টেমেটা কচাপ, চাটিন, ফেলর জুস, টয়েলট
িট , িটউবলাইট, চশমার মসহ িনত ব বহায ৮৬িট আইেটেমর ওপর ট ািরফ মলূ  িছল। নতুন আইেন
উৎপাদন পযােয় এসব পেণ  ট ািরফ মেূল র পিরবেত ৫ শতাংশ ভ াট আেরাপ করা হে ।

এ কারেণ ড়ঁা  েধর দাম কিজ িত ২০-৫০ টাকা, ড়ঁা মসলা দাম  কিজ িত ২-১০ টাকা,  ফেলর
জেুসর দাম ২-৫ টাকা বাড়েত পাের। একই কারেণ বাসাবািড়েত ব বহায এলিপ গ াস িসিল ডােরর দাম
বাড়েব।

এ ছাড়া ১ জুলাই থেক নতনু ভ াট আইন কাযকেরর পর জামা-কাপড় িকনেত গেল বিশ অথ খরচ
করেত হেব। কারণ আেগ পাশাক মেূল র ওপর ৫ শতাংশ ভ াট িদেত হেতা, আগামীেত সখােন সােড় ৭
শতাংশ হাের ভ াট িদেত হেব।

  সা াম হােসন ইমরান
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অ িদেক যারা পাশাক বািনেয় পেরন, তােদরও ছাড় নই। জামা-কাপড় তিরর ওপর ১০ শতাংশ হাের
ভ াট িদেত হেব।

যসব পণ  ও সবায় ৫ শতাংশ ভ াট : আগামী বােজেট মাট ৫৫িট আইেটেমর ওপর ৫ শতাংশ হাের
ভ াট আেরােপর াব  করা হে । এসব পেণ র ওপর আেগ ট ািরফ ভ ালু িছল। এসব পেণ র মেধ
উে খেযাগ  হল-  াি েকর  তির  গৃহ ািল  সাম ী,  িসআর কেয়ল,  িজআই  ওয় ার,  তারকাঁটা,  ,ু
অ ালিুমিনয়ােমর  তির  গৃহ ািল  সাম ী  (হাঁিড়-পািতল,  থালা-বাসন  ইত ািদ),  ড,  া ফরমার,
িটউবলাইট, চশমার ম, সান াস, িরিডং াস ও ম াটেরস।

এ ছাড়া ডব া ড ই টারেনট, ইনেডনিটং, আসবাবপ , লে র এিস কিবন, পিরবহন িঠকাদার, ণ ও
পার জুেয়লাির, ইংিলশ িমিডয়াম লু, তথ - যিু িনভর সবা ও িব ৎ িবেলর ওপর ৫ শতাংশ হাের

ভ াট দয়ার াব আসেছ নতুন বােজেট।

এ  ছাড়া  ভ ােটর চাপ  আসেছ িসগােরট,  িবিড়,  জদা  ও  েলর ওপর।  িন  থেক উ মােনর িতিট
িসগােরেটর মলূ র বাড়ােনা  হে ।  এ  কারেণ  সব  ধরেনর িসগােরেটর দাম  বাড়েব।  গিরেবর িবিড়র
মলূ র ও স রূক  েটাই বাড়ােনা াব করা হেয়েছ। িফ ারিবহীন হােত তির ৮, ১২ ও ২৫
শলাকার িত প ােকট িবিড়র দাম যথা েম বাড়ােনা হে  ৪৮ পয়সা, ৭২ পয়সা ও দড় টাকা। স রূক

 ৩০ শতাংশ থেক বািড়েয় ৩৫ শতাংশ করা হেয়েছ।

অ িদেক িফ ারযু  ১০ ও ২০ শলাকার িবিড়র দাম যথা েম ১ ও ই টাকা বাড়ােনার পাশাপািশ ৫
শতাংশ স রূক  বাড়ােনার াব থাকেছ। নতনু ভ াট আইন কাযকর করার পর ধাঁয়ািবহীন তামাক
যমন জদা ও েলর দামও বাড়েব।

বিশ কথা, বিশ কর : আগামীেত মাবাইল ফােন কথা বলারও খরচ বাড়েব। বতমােন কথা বলার ে
১৫ শতাংশ ভ াট ও ৫ শতাংশ স রূক  আদায় করা হয়। বােজেট স রূক হার ৫ শতাংশ থেক
বািড়েয় ১০ শতাংশ করা হে । বােজট ঘাষণার িদন থেক তা কাযকর হেব।

গািড়র রিজে শন িফ’র ওপর ভ ােটর পাশাপািশ স রূক  আেরাপ করা হে ।  যা ীবাহী  বাস,
পণ বাহী াক, লির, অ া েুল  ও লুবাস ছাড়া সব ধরেনর পিরবহন রিজে শন, ট পারিমট নবায়ন,
িফটেনস সনদ, মািলকানা সনদ িনেত এবং নবায়ন করেত িবআরিটএ িনধািরত সবামেূল র ওপর ভ ােটর
পাশাপািশ ১০ শতাংশ স রূক  িদেত হেব।

দীঘযা ায় যানজট এড়ােত এখন হিলক ার সবা জনি য় হে । এ ে  সবামেূল র ওপর স রূক
 বাড়ােনার াব করা হেয়েছ নতনু বােজেট। আেগ ২০ শতাংশ স রূক  িদেত হেতা। আগামীেত

সখােন ভ ােটর পাশাপািশ ২৫ শতাংশ হাের স রূক  িদেত হেব।

যারা বািড়ঘর করার কথা ভাবেছন, তােদর জ ও ঃসংবাদ আেছ। নতুন ভ াট আইেনর কারেণ রেডর
দাম বাড়েব। বতমােন রড উৎপাদন ও িবপণেন টন িত ৯০০ টাকা ভ াট িদেত হয়। আগামীেত টন িত
রেড ২ হাজার টাকা িনিদ  কর আেরাপ করা হে । অথাৎ টন িত রেডর দাম ৫০০ থেক এক হাজার
টাকা বাড়েত পাের।

১০ শতাংশ ভ াট : যসব সবায় ১০ শতাংশ ভ াট কাযকেরর াব থাকেছ, স েলার মেধ  উে খেযাগ
হে -  মাটর গািড়র গ ােরজ এবং ওয়াকশপ,  ডকইয়াড,  ছাপাখানা,  িনলামকারী  সং া,  যাি ক লি ,
চলি  িুডও,  চলি  দশক ( াগহৃ),  চলি  পিরেবশক,  মরামত  ও  সািভিসং,  িসিকউিরিট
সািভস, য়ংি য় বা যাি ক করাতকল, খলাধলুা আেয়াজক, পিরবহন িঠকাদার ( পে ািলয়ামজাত পণ
ব তীত),  বাডসভায়  যাগদানকারী,  টইলািরং  শপ ও টইলাস,  ভবন,  মেঝ ও অ ন পির ার বা
র ণােব ণকারী সং া, লটািরর িটিকট িব য়কারী এবং সামািজক ও খলাধলুািবষয়ক াব।

িশে র ভ াট  অব াহিত  :  রফতািনমখুী  তির পাশাকেক ভ ােটর চাপ থেক অব াহিত দয়া হে ।
াকৃিতক গ াস, ওয়াসা, জাগানদার, িসিকউিরিট সািভস, পিরবহন িঠকাদার, যানবাহন ভাড়া দানকারী,

িব ৎ  িবতরণকারী,  তথ - যিু িনভর  সবা,  িবেদিশ  সবা  হণ,  িমক  কল াণ  ও  িবেনাদন  ব য়,
ল াবেরটির চাজ, ব র, ইট ফেরায়াডাস, িসঅ া ডএফ সং া, বীমা কা ািন, িশিপং এেজ ট, ব র,
টিলেফান, টেল , ফ া , অি বীমা, িরয়ার সািভস ও ব াংিকং সবার ওপর শতভাগ ভ াট অব াহিত
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অ মিত ছাড়া ব বহার বআইিন।

দয়া হে । আেগ বশিকছু সবার িবপরীেত আংিশক ভ াট িছল। একই িবধা পােবন হাইেটক পাক ও
অথৈনিতক অ েল িবিনেয়াগকারীরা। এ ছাড়াও মাটরসাইেকল, িটিভ, ি জ,  মাবাইল ফান, ি েজর
কে সার উৎপাদেন ভ াট অব াহিত িবধা  বহাল থাকেব। পাশাপািশ বােজেট দেশ াইেভট কার ও
ওষধু উৎপাদেন ভ াট অব াহিত িবধা দয়া হেয়েছ।

আইেনর যত পিরবতন : নতুন ভ াট আইেন বশিকছু পিরবতন আনা হে । ভ াট অব াহিতর সীমা ৩০
লাখ টাকা থেক বািড়েয় ৫০ লাখ টাকা করার াব থাকেছ নতুন বােজেট। একই সে  বাড়ােনা হে
টানওভার ট াে র সীমা ও কেরর পিরমাণ।

টানওভােরর সীমা ৮০ লাখ থেক বািড়েয় ৩ কািট টাকা ও করহার ৩ শতাংশ থেক বািড়েয় ৪ শতাংশ
করার াব  আেছ। অ িদেক বােজেট  ভুয়া  িঠকানা  ব বহার কের িনব ন  িনেল  সংি েদর িব ে
িডিজটাল আইেন মামলা করার িবধান থাকেছ।

পরু ার আেছ,  শাি  নই  :  ভ াট কমকতােদর কােজ উৎসাহ জাগােত নতুন ভ াট আইেন আিথক
পুর ােরর িবধান রাখার াব করা হেয়েছ নতনু বােজেট। এ জ  নতুন আইেন ১২৬(ক) ধারা অ ভু
করা হেয়েছ। পাশাপািশ পুর ার িনি ত করেত তহিবল গঠেনর িবধান রাখার াব আেছ। এর আওতায়
আইেনর অধীেন  আদায়  করা  রাজে র দশিমক ৫০ শতাংশ বরা  ‘পুর ার ও  কমদ তা  েণাদনা

দানেযাগ  অেথর জ  তহিবল’ নােম একিট িবেশষ তহিবল রাখা হেয়েছ।

অব  কমকতােদর পুর ােরর িবধান রাখা হেলও ব বসায়ীেদর হয়রািন ও অসাধু কােজ জিড়তেদর জ
শাি র িবধান রাখা হয়িন। উে া দায়মিু র িবধান রাখা হেয়েছ। আইেন ‘সরল িব ােস কৃত কাজকম
র ণ’ নােম ১২৯(ক) ধারা যু  করা হেয়েছ।

এ ধারায় কমকতােদর দায়মিু  িদেয় বলা হেয়েছ, ভ াট আইেনর অধীেন কােনা কমকতার কারেণ কউ
িত  হেল ওই কমকতার িব ে  দওয়ািন ও ফৗজদাির মামলা বা অ  কােনা আইনগত কাযধারা

দােয়র বা জু করা যােব না।

ভ ােট ভুগেবন ভাকারা https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/186999/ভ ােট-ভুগেব...
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